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Document

Plec de prescripcions tècniques

Assumpte

Plec de condicions tècniques que han de regir el concurs per a
l'adjudicació de l'ús privatiu del domini públic, mitjançant concessió
administrativa, per a l'explotació de quioscos a la via pública.

Unitat administrativa

BENS I PATRIMONI MUNICIPAL (02.04)

Expedient
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Clàusula 1a. Activitats
Les activitats que es duran a terme als respectius quioscs no gaudiran, en cap cas, de
la consideració de servei públic.
1.a) Activitats principals
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L’activitat principal dels quioscs podrà ser la venda de:
•

Premsa i publicacions periòdiques.

•

Plantes i flors.

•

Aliments i refrescos envasats.

•

Loteries.

així com d’aquells altres articles auxiliars i complementaris a aquests, de conformitat
amb els plecs, la legislació vigent i les condicions tècniques exigibles per a cada cas, i
en els termes dels paràgrafs següents.
Només es podran vendre productes alimentaris que requereixen d’un procés de
manipulació, si es disposa de la connexió al subministrament d’aigua per a consum
humà.
Es permet la venta i publicitat de productes o serveis per Internet o a distància, de
conformitat amb la normativa aplicable, sempre que sigui complementària a l’activitat
que en tot cas ha de ser presencial.
1.b) Activitats complementàries
De forma complementària a l’activitat principal, i a proposta del concessionari, també
podran ésser objecte de comerç als quioscos els productes següents i compleixin la
normativa sectorial que els sigui d’aplicació:
-

Títols de transport.

-

Recàrregues de telefonia.

-

Productes de promoció turística de la ciutat, com ara guies, mapes, postals,
audioguies, records típics (souvenirs) i altres articles similars.

-

Regals, joguines i petits materials consumibles de telefonia, fotografia,
informàtica i electrònica com, per exemple, piles, bateries, suports de gravació
digital, targetes de memòria, jocs informàtics i electrònics i altres productes
similars.

-

Entrades d’activitats culturals i espectacles.

-

Loteries públiques, mitjançant els terminals de venda autoritzats per
l’administració competent.

-

Mocadors de paper.

-

Venda manual i automàtica de productes de tabac, en les condicions que
estableixi la normativa vigent per a aquest producte.

-

Consignes o punts de recollida (drop box) de productes comercials venuts per
Internet o a distància

-

Qualsevol altre producte que, per les seves característiques i dimensions,
pugui ésser venut en un quiosc i s’ajusti a la normativa aplicable.

La venda d’aquests productes i serveis complementaris, en qualsevol cas, mai podrà
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modificar el caràcter de l'activitat principal del quiosc, ni tampoc suposarà més d’un
50% dels productes de l’activitat principal oferts a la venda.
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En els quioscos també es podrà ubicar informació municipal; a aquest efecte,
l’Ajuntament podrà autoritzar a la persona titular de la concessió l’exhibició de
publicitat de caràcter municipal, en qualsevol format que sigui compatible amb la
instal·lació del quiosc, i sempre que no excedeixi de la seva superfície.
La concessió de domini públic quedarà circumscrita exclusivament a la delimitació de
la finca municipal de referència. No formaran part d’aquesta concessió els espais
situats fora de la delimitació perimetral del quiosc, excepte l’ampliació de les
instal·lacions ja existents. S’admetran les extensions físiques comercials o expositors
dels quioscs previstos a les normes municipals que els regulen, les quals no formen
part d’aquests plecs. No s’admetrà la instal·lació de terrasses o assimilables.
Tots els productes que estiguin a la venda hauran de disposar de l’autorització
corresponent per a la seva comercialització. L’adjudicatari serà el responsable exclusiu
de qualsevol incompliment de la normativa vigent aplicable, especialment la
relacionada amb la protecció dels consumidors i usuaris i la salut pública.
Les instal·lacions hauran de destinar-se a les activitats i finalitats establertes en la
resolució de l’adjudicació de la concessió. Es tindrà en compte, en qualsevol cas,
l’oferta presentada pels respectius adjudicataris i acceptada per la corporació
municipal. Les ofertes respectaran l’ús previst a la normativa urbanística que s’hagi
d’aplicar.
1.c) Activitats excloses
Els concessionaris no podran destinar les instal·lacions a cap altra activitat o finalitat
que no estigui prevista al corresponent acord d’adjudicació de les concessions. Es
podran autoritzar modificacions, amb posterioritat i en els termes establerts en aquest
plec i, subsidiàriament, per la normativa de contractes del sector públic i la resta de
normativa patrimonial o sectorial aplicable.
1.d) Autoritzacions d’activitats
L’atorgament de la concessió no pressuposarà ni comportarà, per si mateix,
l’autorització per a exercir l’activitat prevista. L’activitat que la persona o entitat
concessionària hagi de dur a terme haurà de disposar de la corresponent autorització
legal, per part de l’administració competent, i ajustar-se a la normativa sectorial que
s’hagi d’aplicar.
L’obtenció de qualsevulla autorització serà per compte, i a càrrec exclusiu, de la
persona o entitat concessionària. Serà aquesta darrera a qui correspondrà verificar i
acreditar que disposa dels requisits exigibles.
El fet de presentar la seva oferta en el concurs implicarà la declaració i acceptació, per
part del licitador, d’haver-se informat i conèixer tots els continguts expressats en els
plecs. Com a conseqüència d’aquesta acceptació, es considerarà que la persona o
entitat licitadora que resulti adjudicatària haurà renunciat a reclamar, o percebre, de
l’Ajuntament de Tarragona qualsevulla indemnització o compensació per aquests
motius.
L’obtenció de qualsevol altra autorització o acte de comunicació serà a càrrec i sota la
responsabilitat de la persona o entitat concessionària.
Les activitats seran realitzades per compte del concessionari i al seu risc i ventura.
Serà la seva obligació complir les normes generals o sectorials que afectin a aquestes
activitats i, especialment, l’obligació de mantenir en un correcte estat de neteja i
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higiene l’espai i les instal·lacions objecte de la concessió.
L’activitat quedarà subjecta a la fiscalització, el control i la comprovació municipals per
tal de verificar que s’ajusti als plecs i a la resta de la normativa sectorial aplicable.
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La persona o entitat concessionària haurà de reconèixer que no té cap relació de
dependència amb l’Ajuntament pel que fa a les activitats que desenvolupi. Per tant,
l’Ajuntament no assumirà la responsabilitat civil, fiscal, sanitària, mediambiental, penal
i de policia administrativa, en general, que s’origini de l’activitat de la concessió.
Clàusula 2a. Instal·lacions
Els quioscos són establiments comercials ubicats en construccions fixes i permanents
(bens immobles) de titularitat municipal, i situats en espais de domini i ús públic.
Els quioscos disposen actualment dels serveis i instal·lacions següents:

LOT
Q1
Q2
Q3
Q4
Q5
Q6
Q7

EMPLAÇAMENT

ELECTRICITAT

Comptador
Rambla Nova, 39 /
exterior donat de
Adrià
baixa
Rambla Nova, 74 / Comptador a
Fortuny
l’armari exterior
Rambla Nova, 102 Sense comptador
Plaça Verdaguer,
s/n
Rambla Nova, 65 /
Sant Francesc
Rambla Nova, 55 /
Compte de Rius

Comptador a
l’interior
Comptador a
l’interior
Comptador a
l’interior
Comptador a
Rambla President
l’interior donat de
Companys
baixa

AIGUA

SORTIDA DE
FUMS
No

No
No

No

No

No

Comptador a l’interior

No

Comptador a l’interior

No

Comptador en arqueta

No
No

No

Clàusula 3a. Condicions específiques de les activitats dels quioscs
La persona adjudicatària, a més de les obligacions legals derivades de la seva
condició de titular d’una concessió d’ús d’un bé de domini públic amb una destinació
específica, i de les que provinguin del plec de clàusules administratives, tindrà les
obligacions legals en funció de l’activitat que desenvolupi al seu quiosc adjudicat, i
especialment les següents:
Tots els quioscos han de disposar de personal per atendre el públic.
En el cas que sigui titular de la concessió d’un quiosc destinat a la venda de loteries, la
persona adjudicatària haurà de disposar de l’habilitació de les entitats públiques
competents en matèria de jocs i apostes.
En el cas que sigui titular de la concessió d’un quiosc destinat a la venda d’aliments, la
persona adjudicatària ha de complir les normes següents:
- Es prohibeixen expressament les fregidores, planxes i qualsevol element de cocció
que emeti fums.
- Resta expressament prohibida la venda de begudes alcohòliques i productes
alimentaris peribles.
- Obligatorietat de donar-se d’alta al Registre municipal sanitari d’establiments
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alimentaris de comerç minorista d’alimentació.
- Complir i aplicar els requisits establerts en la legislació sanitària bàsica i específica
dels sectors de l’activitat, i disposar dels documents acreditatius a l’establiment.
- Els locals i equips han de conservar-se nets i en bon estat de manteniment.
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- Han de disposar d’un espai de treball suficient que permeti una realització higiènica
de totes les operacions. Han de ser de material llis, resistent a la corrosió i no tòxic.
- Els aliments no envasats, han d’estar protegits amb expositors, vitrines o altre
sistema per evitar la manipulació dels clients, la contaminació i la presència de
insectes i/o animals indesitjables.
- Les superfícies en contacte amb els aliments han de ser fàcils de netejar i
desinfectar. S’ha de disposar del material necessari la neteja i mantenir-los nets durant
tota la jornada.
- Els productes de neteja han d’estar aïllats i tapats.
- Els aliments estaran protegits de les inclemències meteorològiques (sol, pluja, vent)
amb tendals o altres sistemes.
- S’ha de disposar de subministrament adequat d’aigua potable, pica rentamans amb
aigua freda i calenta, aixeta d’accionament no manual, sabó i paper d’un sol ús.
- Disposar dels equips de fred (neveres/congeladors/vitrines) i de calor, necessaris per
conservar els aliments a temperatura adequada. Cal que aquests equips disposin de
termòmetre visible. La vaixella pels clients ha de ser d’un sol ús.
- Els envasos han de ser de material apte per a l’ús alimentari i preferentment
reutilitzables.
- El personal ha de tenir formació en manipulació d’aliments i mantenir unes pràctiques
correctes d’higiene.
- Els productes alimentaris de l’establiment han de ser de proveïdors legals, amb el
registre sanitari i tenir la informació obligatòria (etiquetes o rètols).
- S’ha de disposar de cubells d’escombraries amb tapa i accionament no manual i
situats el més lluny possible dels aliments.
- Disposar d’un cartell o informació amb els al·lèrgens dels productes que es venen.
- Autocontrols i registres: (com a mínim neteja i plagues, control de temperatures i de
proveïdors)
- Si es realitza la venda polivalent (productes alimentaris i no alimentaris), s’ha de
realitzar en zones separades per evitar la contaminació dels productes alimentaris.
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